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§ 22
Motion från Jesper Sahlén (V) Stoppa
nedskärningarna i skolan!
Dnr KS 2019/0716

Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) föreslår i en motion inkommen den 26 september
2019 att kommunfullmäktige beslutar
att Lunds kommun ska göra om 2020 års budget för Barn- och
skolnämnden på så vis att nedskärningarna inom skolan tas bort,
att Lunds kommun ska göra om 2020 års budget för
Utbildningsnämnden på så vis att nedskärningarna inom skolan tas
bort.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU 2019-12-16 § 404
Tjänsteskrivelse den 27 november 2019.
Jesper Sahléns (V) motion Stoppa nedskärningarna i skolan!

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att öka budgetramen till utbildningsnämnden med 17 miljoner kr år
2020 och inkludera detta i underlaget för beräkning av skolpeng
att öka budgetramen till barn- och skolnämnden med 101 miljoner
kr år 2020 och inkludera detta i underlaget för beräkning av
elevpeng
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande 2020 samt genom försämrat resultat 2020
att beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan 2021–
2023
att därmed anse motionen bifallen.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
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att öka budgetramen till utbildningsnämnden med 7,2 miljoner kr år
2020, 20 miljoner kr år 2021 och 33 miljoner kr år 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng,
att öka budgetramen till barn- och skolnämnden med 78 miljoner kr
år 2020, 110,5 miljoner kr år 2021 och 125,9 miljoner kr 2022 och
inkludera detta i underlaget för beräkning av elevpeng, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Anders Almgrens
(S) yrkande med undantag för delen som rör utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
22/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser det vara rimligt och ansvarsfullt att riva upp
budgetbeslutet. Vi stöder förslag som vi anser ge skolan adekvat
finansiering.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-09

KS 2019/0648

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-01-09 klockan 14.00–17.24

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), ej § 14 på grund av jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mattias Horrdin (C), tjänstgör § 14 för Börje Hed (FNL), ej § 32
på grund av jäv
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, §§ 1 - 21
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Vesna Casitovski, kanslichef
Ulrika Östhall, nämndssekreterare

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 1–32

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-09

KS 2019/0648

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, torsdagen den 16 januari 2020, kl.
09.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 1–32

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-07

